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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

.l.berie na vedomie

Správu o hospodárení spoločnosti EMKOBEL,a. s. za rok 2017.
Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. za rok 2017.
Správu o hospodárení spoločnosti BIe, s. r. o. za rok 2017.



Lesy mesta Spišská Nová ves s.r.o. , rok 2017.
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. začala svoju riadnu činnosť 1.2.1993, takže

v tomto roku budeme oslavovať 25. výročie jej založenia. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti
je obhospodarovanie lesného majetku Mesta Spišská Nová Ves.

V roku 2017 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom podnikania
a v zmysle platných zákonov a noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo, ale najmä podľa
predpisov Programu starostlivosti o les (bývalého Lesného hospodárskeho plánu - U-fP) na roky
2016 až 2025. Celkové výnosy spoločnosti v roku 2017 dosiahli 2924378,16 € a náklady
2911 707,46 €. Hospodársky výsledok pred zdanením bol12 670,70 €, po zdanení je 993,95 e.
Výnosy:

Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja surového dreva. V roku
2017 bolo predaných 48 614 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast 07,74 %, pri
priemernom speňažení 53,27 €lrn3 bez DPH. Tu musíme podotknúť, že v Lesoch mesta Spišská Nová
Ves s.r.o. sa v roku 2017 ťažilo a predávalo výlučne staré kalamitné drevo z kôrovcovej kalamity z
ťažko dostupných porastov. Spracovanie tejto starej a ťažko predajnej drevnej hmoty malo vplyv na
priemerne speňaženie dreva v roku 20 J 7.

Tržby z predaja vlastných výrobkov za ihličnaté a listnaté sortimenty boli 2489137,- E,
tržby z poľovníctva a z postúpenia práva poľovníctva a poplatkovéh o odstrelu boli 7 686,- E a za
ubytovanie na Poľovníckej chate Štefana boli JS 195,- €.

Ostatné tržby tvoria služby spojené s nakladaním a dopravou dreva na sklady odberateľov cestnými
nákladnými automobilmi, finančné služby. dotácie a ostatné služby.

V roku 2017 sme čerpali z dotácií na hospodársku činnosť z prostriedkov EÚ 24 672,- € ako
zúčtovanie výnosov budúcich období na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, dotácií z ÚPSVaR. na
vytvorené pracovných miest vo výške 51 152,- € a náhradu za obmedzenie obhospodarovania
v Prírodnej rezervácií Muráň vo výške 166550,- E.

Náklady:
Celkové náklady v roku 2017 ostal i na úrovni roku 2016 a oproti roku 2015 klesli o ],76 %.

Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na služby (36,54 %), pretože ťažbová a pes tavná
činnosť je vykonávaná dodávateľským spôsobom - 927 174,- €.
Nájomné za lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi Mestu Spišská Nová Ves,
bolo vo výške 130 284,- E, náklady na reklamu 10 415,- €.

Ďalšiu veľkú položku tvoria mzdové náklady vo výške 945 090,- €, odpisy 203 715,- € a spotreba
materiálu a energie 271 O] 4,- e.

Pri mzdovej problematike si dovolím poznamenať skutočnosť, že kým k 1.7.2007 v spoločnosti
pracovalo 67,5 zamestnancov, tak k 1.1.201 l to bolo 63 zamestnancov, k 1.6.2017 je to už iba 36
zamestnancov a k 1.1.2018 to je 33 zamestnancov, čo predstavuje polovicu z roku 2007, napočítanfm
úväzkov to je len 31,5 zamestnanca. Je lo spôsobené prirodzeným úbytkom - odchodom do
dôchodku, zefektívnením výroby a úspornými opatreniami, ktoré boli nevyhnutné pre ďalší chod
spoločnosti. V minulom roku sme takto znížili stav zamestnancov o 8 a malo by sa to prejaviť v tomto
roku, nakoľko minulého roku väčšina odchádzala v druhom polroku a v zmysle Kolektívnej zmluvy
zobrali ešte odchodné a odstupné.

Ďalšou položkou v minulom roku tvorili aj dary v čiastke 37 021,- E, ktoré nám znížili hospodársky
výsledok. Môžem povedať, že za minulý rok dary a reklama činili najmenšiu čiastku za posledných 10
rokov za čo môžem pod'akovaťvedeniu mesta, ale aj Vám poslancom a iným vplyvným osobnostiam.

Priemerné ceny sortirnentov surového dreva v roku 2018 budú do značnej miery ovplyvnené
vývojom kalamity nielen u nás ale aj v okolitých štátoch, ako je Česko, Poľsko, Rakúsko a Nemecko.

Ročnú účtovnú závierku overila: dňa 15.3.2018 audítorská spoločnosť EKONAUDIT SERVICES,
s.r.o., Nálepkova 47, 053 II Smižany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l,
Oddiel: Sro., vl.č.260 l51Y, licencia SKA.U : 318, zodpovedná audítorka [ng. Beáta Korchňáková,
evid.č. dekrétu: 365.

V audítorskej správe k ročnej účtovnej závierke spoločnosti vyjadrila názor: .Podľa nášho názoru,
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti
k 31.decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
V Spišskej Novej 3.4.2018



BIC Spišská Nová Ves, s. r. O.
Štefánikovo námestie 1,052 Ol Spišská Nová Ves

lČO: 31659969

V súčasnosti hlavnou činnosťou spoločnosti je lokálne telev ízne vysielan ie a vysielanie
videotextu. Spoločnost" poskytuje svoje služby predovšetkým v mediálnej oblasti.

4; TV Reduta

Televízia Reduta je lokálna, mestská televízia, ktorá vysiela už od roku 1994. Aktivity televízie
sú zamerané na lokálnom princípe. Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a odvysielať zaujímavé,
aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z oblasti spoločenského života, športu, kultúry.
Zároveň slúži občanovi ako informačný kanál s komplexnými službami elektronického média.

Televízia Reduta má v tomto čase pridelenú licenciu na digitálne vysielanie T/60 bez časového
obmedzenia. Vysiela na digitálnej frekvencii K 32 miestneho multiplexu. Vysiela z vlastného vysielača a
prostredníctvom káblových rozvodov. Taktiež je šírená prevádzkovatel'm i vysiclačov v Levoči a
Smižanoch. Takto sa rozšíril dosah diváckej sledovanosti.

Od 1. januára 2007 môžu diváci sledovať a ~~j jednotlivé spravodajské príspevky i
prostredniclvom internetovej stránky www.snv.sk.Programješirenýilivestrcal11naw·wVI·.respublica.sl(

Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálne televíznej stanice, ktorá plní aj svoju
verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni. V priebehu roka 2017 monitorovala v svojich aktualitách
kultúrno-spoločenský život v meste a okolí, prinášala na obrazovky divákom spravodajstvo zo športu a
kultúry. Okrem vysielania terestriálneho má televízia funkčnú internetovú stránku a facebook, kde si
všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže 7.. archívu, ale i online vysielanie .
.V rámci roka 2016 sme odvysielali 283 prem iér Aktualít a 44 premiér Minút týždňa. Taktiež odvysielala
21 Magazfnov Košického samosprávneho kraja. Denne sa aktualizovala webová stránka www.sl1v.sk.na
stránke počas roka 2017 bolo 203641 návšteva 595481 zhliadnutí, taktiež je aktualizovaná ponuka na
facebooku televízie. Od jej začiatku prevádzky stránky ju navštívilo viac ako l milión 200 tis.
návštevníkov. Tieto údaje slúžia samozrejme ako podklad pri komunikácii či už s klientmi, ale hlavne v
oblasti vývoja programovej štruktúry.

Na výrobe programu sa podieľa 9 stálych pracovnikov a 6 externých pracovníkov. V rámci
dohodnutých podmienok sa dodáva ucelený program 50 týždňov v roku s reláciami Aktualít. Pravidelne
sa po každom Mestskom zastupiteľstve vyrábajú reportáže s aktuálnymi témami.

Okrem spravodajstva - Aktualít sa vysielajú fcrrnáty.Jvlagazin Košického samosprávneho kraja v
dvojtýždňovej frekvencii, ktorý sa vyrába v réžii KSK.

Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Vcs. S Mestom
Spišská Nová Ves má spoločnosť Bl C Spišská Nová Ves, s. r. o. - stredisko televízia Reduta uzavretú
Zmluvu o dodávke programu.

Veľký dôraz sa kladie na technickú úroveň vysielania, ktorá umožňuje väčšiu kreativitu a
pružnosť pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú prevádzkové náklady.

Majetok II záväZky spoločnosti

Majetok spoločnosti sa za posledné obdobie výrazne nezmenil.
Na strane aktív oproti predchádzajúcemu roku stúpla hodnota obežného majetku a finančnych
prostriedkov a na strane pasív klesla hodnota dlhodobých záväzkov.
Tento pokles dlhodobých záväzkov bol ovplyvnený výškou splareného spotrebného úveru, ktorý bol
spoločnosti v roku 2016 poskytnutý za účelom kúpy motorového vozidla. Mierny nárast zaznamenali
krátkodobé záväzky z obchodného styku.
Celkové pohľadávky ostali na úrovni minulých rokov. Dlhodobé pohľadávky sa riešia právnou cestou.



Výnosv a náklady spoločnosti

Obchodná spoločnosť má uzavretú s Mestom Spišská Nová Vcs zmluvu o dielo, predmetom
ktorej je výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysiela-
nie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Výnosy vyplývajúce z tejto zmluvy predstavujú prevažnú časť celkových príjmov obchodnej spoločnosti,
nakoľko v súčasnosti je to jej hlavným predmetom činnosti.

V roku 20 17 pozostávali celkové výnosy v prevažnej miere z tržieb z predaja služieb a ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti.

S hlavným predmetom činnosti (lokálne televízne vysielanie) súvisia takmer všetky vzniknuté na-
klady - ide o služby súvisiace s výrobou a vysielaním, nájom TV zariadenia, ostatné prevádzkové ná-
klady, nájom nebytových priestorov a služby s tým súvisiace.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 20 J 7 boli vo výške 157 672.71 e a náklady vo výške
151 960,76 e.

VÝsledok llO!.podárellia

Spoločnosť vykázala oproti minulému roku nárast celkových nákladov a výnosov, v dôsledku
ktorých dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške 6 671,95 € il po zúčtovaní daňovej
licencie zisk vo výške 5711,95 €

Televízia Reduta má za sebou 24 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala približne
22000 reportáží, mnoho pub Iicistických celkov a dokumentov. Televízia Reduta si kvalitnou prácou
celého tímu redaktorov, kameramanov a technikov vytvorila dominantné postavenie medzi regionálnymi
televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-lI spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska .

.Pravidelne sa zúčastňuje na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej tvorby regionálnych
televízií združeným iv LOTOS-e televízia.

Priorit)! Televízie RefljjlJ.! pre najbližšie obdobie - rok 2018
- získanie a predlženie užívania frekvencie od Telekomunikačného úradu SR

udržanie vysielania s ostatných vysielačov Levoča, Smižany formou dodávky signálu partnerskej
spoločnosti,
získavanie klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni.
zlepšenie komunikácie s divákom a to prostredníctvom sociálnych sietí a internetu.
zvýšenie technickej a obsahovej kvality videotextu,
doplnenie, spestrenie vysielania o prebraté formáty,
profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie.

Spišská Nová Ves, 03.04.2018
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